INSCRIPCIÓ DE JUGADOR
PRE-MINI ESPORLES B.C. – TEMPORADA 2018-2019
MASCULÍ (2009/2010)
FEMENÍ (2009/2010)
Nom i llinatges del jugador/a:
Data de Naixement:
Nom i llinatges del pare/tutor:
Nom i llinatges de la mare/tutor:
Carrer:
Població:

Codi Postal:

Correu Electrònic:

Telèfon:

Nom o nº de soci vinculat*:
Nom germà/germana jugador/a del club**:
Quota anual: 290€
FORMES DE PAGAMENT***
•

Quota reduïda de 280€. Pel sosteniment de les despeses del Club,
s’agraeix el pagament del total de la quota abans de dia 15 d’octubre (com a
incentiu a aquells que així ho facin, se’ls hi aplicarà un descompte de 10€):
INGRÉS DEL TOTAL A LA CAIXA:
ES04 2100 0785 2102 0005 1050

(Per favor, en el concepte, feu constar el nom del jugador/a i la seva categoria)

•

Domiciliat. Pagament fraccionat en quatre domiciliacions de 75€ les tres
primeres i 65€ la quarta. Es farà efectiu els dies 20 d’octubre, 10 de
novembre i 10 de desembre del 2018, i 10 de gener del 2019.
o Compte IBAN de domiciliació:
o Titular del compte IBAN:
o Concepte de la domiciliació: “Pagament quotes Esporles B.C.”

Signatura del titular del compte IBAN sol·licitant del pagament domiciliat:

Nota important: en cas de devolució de quotes domiciliades, la quota s’incrementarà
amb el cost de la despesa bancària que pertoqui.
*RECORDEU QUE CADA JUGADOR HA DE TENIR ALMENYS UN SOCI/SÒCIA VINCULAT:
això suposa que heu d’emplenar la fulla (Quotes socis) que trobareu a l’apartat “ZONA SOCI” de la
web, o podeu demanar una còpia al Club i entregar-la correctament emplenada al Coordinador.
**DESCOMPTE PER GERMÀ/GERMANA JUGADOR/A DEL CLUB: en cas que hi hagi varis
germans o germanes jugadors/es del Club, es reduirà 10€ la quota a pagar per a cada germà a
partir del segon (aquest descompte es acumulable al previst per pagament del total de la quota
abans de la data establerta només si les quotes de tots els germans s’abonen en un sol pagament).
*** EL PREU DE L’EQUIPACIÓ SÓN 65€ (pels que no la tenguin): inclou roba de joc,
camiseta d’escalfament, peto reversible d’entrenament i motxilla.
**** No es tramitarà cap fitxa a la FBIB si no s’ha entregat el comprovant d’ingrés de la
quota o s’ha signat el compromís de domiciliació.

_______________________________________________________________
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
El responsable del tractament de les dades personals incloses en aquesta sol·licitud i els que posteriorment es
generin és l'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESPORLES BÀSQUET CLUB. Les seves dades seran tractades per a
la gestió de la seva sol·licitud i desenvolupament de l'activitat associativa, per a fins administratius interns,
gestió de les relacions amb els seus socis i sòcies i el manteniment de comunicacions recíproques de caràcter
informatiu o promocional de les activitats del Club, tot això fundat en l'existència d'una relació associativa, a les
lleis vigents i l'interès legítim de l’ESPORLES BÀSQUET CLUB. Només comuniquem dades dels nostres socis i
sòcies per obligacions legals, amb el seu previ consentiment. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades,
així com altres drets com s'explica a la informació addicional que trobarà en la política de privacitat del Club
publicada a la web (política privacitat club) i a la seu de Club. Les dades identificatives i de contacte del Club
estan disponibles a la pròpia seu i a la nostra web www.esporlesbc.com.
També es podran servir per fer arribar als socis i sòcies, per qualsevol mitjà, inclòs per mitjans electrònics,
promocions i ofertes pròpies del Club o de tercers, relatives al sector de l’esport, joventut i oci i també del
turisme, hoteleria i restauració, salut, estètica i cura personal, telecomunicació, assegurances, automoció,
construcció, Inmobiliaria, banca i inversions i d’altres béns de consum, de subministraments o prestacions de
servei, en condicions avantatjoses per als membres del Club.
Si NO VOL que les seves dades siguin emprades amb aquesta finalitat, per favor, assenyali amb una creu la
següent casella
Per motiu de la tramitació de la sol·licitud de subvencions davant el Patronat de Cultura i Esports de
l’Ajuntament d’Esporles, el Club comunicarà a aquesta institució una relació amb nom i llinatges de les seves
inscripcions realitzades. La negativa a la comunicació podria suposar una disminució en la subvenció municipal
al Club i, en conseqüència, un increment en el preu de les quotes. Tot i això, si NO VOL que les seves dades
siguin comunicades al Patronat Municipal de Cultura i Esports amb aquesta finalitat, per favor, assenyali amb
una creu la següent casella
Per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició poden dirigir-se al Club mitjançant un escrit
adreçat a Esporles Bàsquet Club, Pavelló Esportiu d’Esporles, IES Josep Font i Tries (Esporles, 07190).
IMATGE PERSONAL. El nostre Club disposa d’una base de dades de fotografies i vídeos dels diferents equips
que han format part del Club, a més, comptem amb una website pròpia i perfils a les xarxes socials com
Facebook, Instagram i Twitter, on s’informa de les activitats esportives; a més, l’Ajuntament periòdicament ens
demana fotografies per publicar a les seves revistes, calendaris i fulletons. Durant la temporada es captaran i es
poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, jugadors i/o jugadores realitzant les
esmentades activitats esportives.
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982,
el Club ha de demanar el vostre consentiment per a la captació i publicació de fotografies i vídeos del seu fill o
filla en el sentit esmentat. Si no voleu que es prenguin fotografies o filmacions on aparegui la imatge del
jugador o jugadora, per favor, informeu al Club.

Firma del pare, mare o tutor/a del jugador/a:

